
1

ABI BLADET 2022

Mer än 113 år av fotboll och gemenskap för alla!
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www.burlovsbostader.se
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Ordförande har ordet!

ABI Bladet ges ut av: Arlövs BI, Badhusvägen 9, 232 37 Arlöv    Tel 040-430566      E-mail: info@arlovsbi.se.            www.arlovsbi.se

Ansvarig utgivare:  ABI Styrelse   Redaktionen: Rebecca Klint , Mattias Linde, Jolanta Monsert, Git Riboe, Annika Berlin Svensson

Arlövs Boll & Idrottsförening
Postadress: Badhusvägen 9, 232 37 Arlöv
E-post: info@arlovsbi.se
Hemsida: www.arlovsbi.se
Tel: 040-43 05 66

Bankgiro: 578 - 4624

Kanslitider
Onsdag:                                        17:30 – 20:30
Torsdag: 17:30 – 20:30

Kanslipersonal: Git Riboe
kansli@arlovsbi.se

______________________________________________________

______________________________________________________
Ytterliggare information om Arlövs BI:s verksamhet finns på vår hemsida och på anslagstavlorna i klubbstugan på Kronetorpsvallen. 
Stöd Arlövs BI:s verksamhet genom att vara med i vårt Medlemslotteri samt köp Bingo- och Sverigelotter av våra ungdomar eller på
kansliet och i klubbkiosken.

Välkomna till 33:e utgåvan av ABI Bladet.

Efter två års begränsningar i verksamheten p g a COVID, känns det som att 2022 är året där vi kommer att kunna bedriva 
vår verksamhet som det varit innan pandemin slog benen av idrotten.
Dock kommer vi att vara noga med att följa utvecklingen och rätta oss efter rekommendationer samt eventuella 
restriktioner som kan komma under verksamhetsåret 2022.

Att kunna spela matcher med publik kommer att ge både ungdomslagen och seniortruppen en härlig känsla  av den riktiga 
fotbollsupplevelsen. Alla är välkomna att heja på sina lag och även seniorernas matcher.
Ge en positiv support till våra lag och visa respekt för domarna som gör sitt jobb på bästa sätt de kan.
Vi kommer att ha unga nybakade domare i våra ungdomslag och dessa behöver publikens support och  förståelse för 
även domarna kan missa uppkomna situationer. 

Många spelare, föräldrar och invånare undrar hur kommer det att bli med Kronetorpsvallen och klubbens lokaler efter 
tidigare information om rivningen av gamla badet efter invigningen av det nya.
Detta skulle ha skett redan i mars i år men är senarelagt och det pågår dialog mellan ABI och kommunen.
Planeringen som kommunen presenterade i början av 2021 är att man kommer att sätta ut temporära paviljonger längst 
vallen mot B-planet. Det planeras för en klubbstugepaviljong och en omklädning/dusch – paviljong.
Senaste informationen ABI fick från kommunen är att flytten planeras preliminärt till  hösten 2022.

Vi kommer att informera om framskridande av planering på ABI:s webbsida.

Styrelsen vill passa på att tacka:
- våra sponsorer som har varit oss trogna och är en betydande byggsten i klubbens verksamhet
- våra tränare och ledare som lägger tid och energi för att skapa en meningsfull och utvecklande fritid för barn, 

ungdomar och vuxna i Arlöv
- våra spelare som väljer att vara en del av ABI
- alla funktionärer som jobbar i det dolda för att driva klubben och skapa gemenskap i föreningen
- alla föräldrar som engagerar sig i föreningen 

Välkomna till Kronetorpsvallen!

mailto:info@arlovsbi.se
mailto:info@arlovsbi.se
http://www.arlovsbi.se/
mailto:kansli@arlovsbi.se
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Träningstider på Kronetorpsvallen 2022

Fotbollsskola
2016/2017

Onsdag 18.00 - 19.00

Kontakt:
Fotbollsskola@arlovsbi.se

P2015
Måndag och Onsdag

18.00 - 19.30

Kontakt:
P2015@arlovsbi.se

P2014
Tisdag & Torsdag

18.00 - 19.30

Kontakt:
P2014@arlovsbi.se

P/F 2012/2013
Måndag & Onsdag

18.00 - 19.30

Kontakt:
P2012@arlovsbi.seP/F 2011

Måndag & Onsdag
18.20-19.45

Kontakt:
P2011@arlovsbi.se

P2010
Måndag & Onsdag

18.00 - 19.30

Kontakt:
P2010@arlovsbi.se

F 2008-2010
Tisdag & Torsdag

18.00 - 19.30

Kontakt:
Flickor08-09@arlovsbi.se

P 2009
Tisdag & Torsdag

18.00 - 19.00

Kontakt:
P2009@arlovsbi.se

Seniorer
Tisdag & Torsdag

19.00 - 20.30

Kontakt:
Seniorer@arlovsbi.se

Alla träningar sker på 
Kronetorpsvallen.

Ev. Ändringar - se hemsidan
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Verksamhetsberättelse

Styrelsens verksamhetsberättelse 
2021

Ännu ett verksamhetsår är till ända och 
här skall vi försöka redovisa det 
viktigaste som hänt under året.
Covid-19 har, liksom året dessförinnan, 
påverkat vår verksamhet negativt hela 
året. Detta gäller först och främst det 
fotbollsmässiga.

Fotbollsmässigt har, trots allt, året 
varit lyckat med bra resultat och 
omfattande verksamhet för våra 
ungdomslag och stor verksamhet i 
fotbollsskolan.

Seniorerna har påverkats 
väldigt av pandemin. Många spelare 
har saknats på träning, främst som en 
försiktighetsåtgärd. Laget uppnådde 
tyvärr inte målet att kvala uppåt till 
division 5 och laget kommer att fortsätta 
att spela i division 6. Laget tränades 
under första delen av säsongen av 
Stefan Hoeing och Conny Håkansson 
och under andra delen av säsongen av 
Conny Håkansson och Jimmy Hansson.

Ungdomssidan har haft bra 
spelarunderlag i de åldersgrupper vi 
har lag i. Efter avslutad tävlingssäsong 
slutade våra tränare för vårt P2008-lag 
och ett flertal spelare antingen slutade 
eller gick till andra föreningar. 
Återstående spelare har slussats in i 
vårt P2009-lag. Vi trodde att tendensen 
med att vi tappar spelare och lag i den 
mellersta och översta delen av tonåren 
hade brutits, men så är tyvärr inte fallet. 
Detta måste vi jobba vidare på så att vi 
får behålla våra spelare. I december 
anlitade styrelsen en fotbollskonsulent, 
Björn Häggsgård, som skall jobba med 
att utveckla föreningen, lagen och 
spelare. Vi har alltjämt inte lyckats att 
uppnå målet att ha fler ledare för varje 
lag, där önskemålet är att ha minst tre 
ledare per varje lag. Fortfarande har vi 
lag med för få ledare och på motsatta 
sidan något enstaka lag som har fler 
än tre ledare. Vi måste konstatera att 
det blir allt svårare att få folk att 
engagera sig ideellt i föreningslivet.

Fotbollsskolan har under året fortgått 
med många barn i de olika 

åldersgrupperna. Arbetet med att få ut 
information om fotbollsskolan mer aktivt 
på skolor och förskolor har gett resultat.
Mer om fotbollsverksamheten 2021 för 
de olika grupperna kan ni läsa om 
under respektive sektions 
verksamhetsberättelse.

Styrelsen har även i år fortsatt att 
bevaka frågan om Kronetorpsvallens 
framtid. Styrelsen finns representerad i 
kommunens arbetsgrupp rörande 
rivning av den gamla badanläggningen. 
Detta är viktigt eftersom badet och vår 
klubbstuga är sammanbyggda.
I det kortsiktiga perspektivet har 
kommunen beslutat att föreningen skall 
ligga kvar på Kronetorpsvallen och då i 
tillfälliga byggnader i form av 
paviljonger.
Informationen från kommunen rörande 
det långsiktiga perspektivet är dock 
alltjämt knapphändig. Såvitt vi vet finns 
det alltjämt ingen lösning på var en ny 
fotbollsanläggning skall ligga och när 
den skall börja byggas. 
Det kan återigen konstateras att 
processen är oerhört segsliten och att 
det finns många frågor som styrelse 
och verksamhetsansvarig kommer att 
arbeta med efter årsmöte.
Liksom det förra året har styrelsen i 
övrigt mest arbetat med att hålla igång 
verksamheten samt att bevaka 
föreningens ekonomi.  
På grund av rådande situation har 
endast någon enstaka utbildning och 
gemensam aktivitet kunnat genomföras.  
Vår kanslist, Git Riboe, har arbetat två 
kvällar i veckan och har inneburit en 
mycket välkommen avlastning och hjälp 
för ledare och styrelse. 

Ekonomi – i år kunde vi genomföra 
punktförsäljning av Bingolotto på 
Burlövs Center, vilket hjälpt vårt resultat.
Vårt samarbete med Stanno/Sportringen 
har fungerat mycket bra. 
Vad gäller Sponsorer så var vår 
huvudsponsor, Burlövs Bostäder AB, 
oss trogna även 2021. Nordic Sugar AB 
fortsatte även att stödja oss som 

storsponsor. Det är ett svårt arbete att 
hitta nya företag som vill sponsra ABI 
men vi har under året arbetat mer i

intensivt med det och vi hoppas att 
detta, bland annat genom vår 
sponsorgrupp, skall ge resultat i 
framtiden. 
Mer om ekonomi 2021 kan Ni se i 
balans- och resultaträkningen.

Idrottslyftet - Vi har även under året 
varit aktiva i olika Nätverk, 
fotbollsnätverket med Malmö FF, 
Skåneidrottens nätverk och Skånebolls 
nätverk.

Styrelsens sammansättning har under 
året varit: Jolanta Monsert - ordförande, 
Linda Håkansson – vice ordförande, 
Annika Berlin Svensson – ledamot, Karl 
Fredrik Hjertberg – ledamot, Roland 
Grönvall – ledamot, Kenth Larsson –
ledamot, Joakim Christiansen –
suppleant, Rebecca Klint – suppleant.
Styrelsen har under året haft 12 möten. 
Ett stort antal frågor har behandlats via 
e-post.

Till sist vill Styrelsen framföra ett stort 
TACK till spelare, ledare, funktionärer 
och alla som har på ett eller annat sätt 
varit delaktiga i föreningens arbete 
under 2021.

Arlöv 17-2-2022
Styrelsen Arlövs BI
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- en lång tradition som lever vidare -

ABI:s Medlemslotteri

Medlemslotteriet är ett internt lotteri med många år på nacken. 
Lotteriet ger dig chansen att vinna på  två dragningar om året, 

en  maj dragning och en decemberdragning
som infaller under den mycket populära Medlemsbingokvällen i slutet av november ,

extra vinstrik decemberdragning samt bingospel där två bingobrickor ingår. 

Förutom detta blir du också passiv medlem, får rabatterat pris på våra A-lags matcher och sist, 
men inte minst, så är du med och stödjer ABI:s verksamhet.

Allt detta för endast 400:-. 

Så ta chansen och anmäl dig och bli en glad vinnare.

Kontakta kansliet 040-430566 eller maila på info@arlovsbi.se
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Detta är blicken man möts av i Veo-appen, man 
ser enkelt alla höjdpunkter samt kan vrida 
kameran åt vilket håll man vill, oberoende var 
bollen är.

Veo-kamera
Kameran är ett väldigt bra 
verktyg för tränare och 
spelare. Där kan man 
redigera sina egna 
höjdpunkter, se om 
situationer eller kanske se 
hur man är positionerad och 
detta från en "tv-vinkel"

Se till att boka in din match i 
god tid om du vill filma just 
din match.

Kameran kommer i en liten låda, men stativet är 
desto större. Som högst kan vi filma från 7,2 
meters höjd.
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ABI:s Klubbkollektion

All beställning av klubbkläder gör ni direkt i 
Sportringens butik i Staffanstorp, 

TRAVERSVÄGEN 3

Mån – Tors 10 – 18, Fre. 10 – 16, Lör. jämna 
veckor stängt, Lör. udda veckor 10 – 13

Tillsammans med Sportringen och Stanno har 
vi plockat ihop ett prisvärt klubbpaket, samt 
individuella artiklar.  I butiken kommer vårt 

sortiment att finnas så man kan känna, 
klämma och prova!

Beställ våra snygga klubbkläder!
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Lejla Dosic, F2008-2010

Jag heter Lejla Dosic och är 12 år. Jag bor i Arlöv 
tillsammans med min familj.

På fritiden gillar jag att spela fotboll och att umgås med 
vänner.

Jag har spelat fotboll i 2 år och ABI är första 
fotbollslaget som jag är med i. När vi spelar match 
brukar jag spela mittfält eller anfallare och det gillar 
jag.

Det bästa med ABI är att det är här vi kan skapa vår 
framtid, det går att ta ut sitt mående här genom de 
fysiska aktiviteterna. Det är trevliga människor här som 
gör det roligt att komma till träningarna. Tränarna ser till 
att alla är välkomna och med i allt vi gör, ingen hamnar 
utanför och det känns bra.

I år är det första gången vi ska spela seriespel, det ska 
bli kul men är också lite nervöst. Lagandan är bra och 
vi är ett lag som har gått från låg nivå till att bli ett lag 
att räkna med.

Personligen har jag höga drömmar om min 
fotbollskarriär, jag vill utvecklas och komma 
någonstans med fotbollen.

Året som gått har varit väldigt intensivt, vi har förberett tjejerna på bästa 
sätt på vad som komma skall. Detta år är det första året som tjejerna spelar 
seriespel, vilket vi tycker ska bli väldigt spännande. Vi är tre stycken ledare 
i laget, Ajla och Nicole är tränare, Annika är vår lagledare.

Vi har bara 15 tjejer i laget, så vi kommer att spela med ett lag i 
seriespelet, det kommer att bli mycket matcher men det är ju det roligaste. 
Vi har förberett tjejerna på tuffa träningar, speciellt när seriematcherna är 
igång då vi måste komma taggade och förberedda på allt. Vi har haft 
många tjejer som börjat under 2021 men som tyvärr har slutat nu. 
Förhoppningsvis så hittar de tillbaka till oss igen.

Styrkan i vårt lag är helt klart viljan och kämparglöden, våra tjejer kämpar 
alltid in i det sista och det är vi tränare väldigt stolta över. En annan styrka 
som vi besitter är att tjejerna är väldigt lättlärda och framförallt hungriga på 
att lära sig mer och utveckla sig så mycket dom kan inom fotbollen.

Just nu längtar vi efter seriepremiär och att få träna på gräset igen. 
Sommarträningar är alltid härligt men även att få möta och träffa en massa 
nya lag denna vår/sommar.

Målet är som alltid att ha kul, kämpa vid varje match och träna för att 
utvecklas.

Hoppas att vi ses på Kronetorpsvallen!

F 2008-2010

VILL DU SPELA FOTBOLL MED 
OSS?

Vi tränar tisdagar och torsdagar 
kl. 18:00 – 19:30  på ABI, 

Kronetorpsvallen, Badhusvägen 9.

Våra tränare heter Ajla & Nicole.

flickor08-09@arlovsbi.se
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Seriespel 2013

NY BILD MÅSTE TAS

Muhammed Sheet

Född: 2001
Antal matcher: 10
Antal mål: 1
Moderklubb: Prespa B.
Position: Back

Melker Hansson

Född: 2000
Antal matcher: 62
Antal mål: 2
Moderklubb: Husie IF
Position: Målvakt

Mergim Sogojeva

Född: 1996
Antal matcher: 0
Antal mål: 0
Moderklubb: Arlövs BI
Position: Back

Muhedin Sogojeva

Född: 1992
Antal matcher: 215
Antal mål: 18
Moderklubb: Arlövs BI
Position: Back

Markus Klevenborn

Född: 1991
Antal matcher: 29
Antal mål: 0
Moderklubb: Husie IF
Position: Back

Drilon Cena

Född: 1993
Antal matcher: 5
Antal mål: 0
Moderklubb: Östansjö IF
Position: Mittfältare

Daud Azraq

Född: 2002
Antal matcher: 29
Antal mål: 0
Moderklubb: BK Flagg
Position: Mittfältare

Simon Malmberg

Född: 1993
Antal matcher: 57
Antal mål: 15
Moderklubb: Kyrkheddinge
Position: Mittfältare

André Malmqvist

Född: 1998
Antal matcher: 72
Antal mål: 1
Moderklubb: Husie IF
Position: Back

Davod Abbasi

Född: 2000
Antal matcher: 0
Antal mål: 0
Moderklubb: GIF Nike
Position:  Back

Andreas Svensson

Född: 1998
Antal matcher: 7
Antal mål: 1
Moderklubb: Arlövs BI
Position: Back

Christoffer Svensson

Född: 1990
Antal matcher: 184
Antal mål: 10
Moderklubb: Arlövs BI
Position: Back

Mathias Francis Larsson

Född: 1996
Antal matcher: 131
Antal mål: 11
Moderklubb: Arlövs BI
Position: Back

Adam Fakhro

Född: 2005
Antal matcher: 0
Antal mål: 0
Moderklubb: BK Olympic
Position: Anfallare

Linus Roos

Född: 1991
Antal matcher: 339
Antal mål: 57
Moderklubb: Arlövs BI
Position: Mittfältare

HERRTRUPPEN 2022

Dekan Aco Ståhl

Född: 1990
Antal matcher: 4
Antal mål: 0
Moderklubb: Linero IF
Position: Back

Alexander Brannefalk

Född: 1990
Antal matcher: 114
Antal mål: 28
Moderklubb: Kyrkheddinge
Position: Mittfältare

Hossein Hassani

Född: 2001
Antal matcher: 49
Antal mål: 6
Moderklubb: Åkarps IF
Position: Mittfältare

Arash Saleh

Född: 2000
Antal matcher: 168
Antal mål: 34
Moderklubb: Arlövs BI
Position: Anfallare

Arben Krasniqi

Född: 1991
Antal matcher: 113
Antal mål: 23
Moderklubb: Arlövs BI
Position: Anfallare

Boban Djuric

Född: 1988
Antal matcher: 13
Antal mål: 1
Moderklubb: BK Olympic
Position: Anfallare
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HERRTRUPPEN 2022

Roland Grönvall
Lagledare

Git Riboe
Lagledare

Mathias Johansson
Huvudtränare

Jimmy Hansson
Ass. Tränare

Ledarstaben Herrar 2022

Viktor Pennlöv Vallbom

Född: 2001
Antal matcher: 57
Antal mål: 18
Moderklubb: Lunds BK
Position: Anfallare

Erik Freij

Född: 1990
Antal matcher: 134
Antal mål: 54
Moderklubb: Klagshamn
Position: Anfallare

Mikael Strandh
Målvaktstränare

Haris Tuzlic

Född: 1997
Antal matcher: 10
Antal mål: 0
Moderklubb: MABI
Position: Anfallare

HERRTRUPPEN 2022

Nicolaus Haritonidis

Född: 2001
Antal matcher: 14
Antal mål: 2
Moderklubb: Arlövs BI
Position: Anfallare

Robin Larsson

Född: 2004
Antal matcher: 14
Antal mål: 3
Moderklubb: Arlövs BI
Position: Anfallare
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Mathias Johansson, huvudtränare

Känner du av några skillnader i klubben sedan din 
senaste sejour?
- Jag har ju bara varit härifrån i tre år så jag känner igen 
mig. Under tiden har jag följt klubben trots att jag tränat 
ett lag i en annan förening. Det finns några nya ledare 
bland ungdomslagen som verkar vara väldigt seriösa 
med sitt arbete i sina lag vilket är mycket positivt.

Kan du berätta något om laget eller om er spelidé?
- En mycket intressant spelartrupp. Det finns gott om 
spetskvalitet för vår nivå och det är en bra mix 
åldersmässigt. Killarna har under försäsongen fått ta 
del av ett spelsystem, varit lyhörda och har kommit en 
bra bit på vägen. Spelsystemet är vår grundsten och 
det ska ge oss trygghet i våra arbetssätt, både med boll 
och utan boll. Vi vill gärna ha kontroll på matchbilden 
och ser därför gärna att vi har bollen mer än våra 
motståndare.

Till sist, hur går det i seriespelet? Vilka mål har ni 
satt upp?
- Vi har i skrivande stund inte spikat en gemensam 
målsättning men kommer att göra det veckan innan 
seriepremiären. Min känsla är dock att vi har spelare 
som vill uppåt i seriesystemet. Det kommer garanterat 
vara fler lag i vår serie som siktar mot toppen så det 
kommer att krävas ett hårt arbete. Försäsongen har 
bjudit på höga berg och djupa dalar men det är inget 
konstigt när något är nytt. Tråkigt svar men vi fokuserar 
på vårt och motståndarna på sitt. Vi får se hur tabellen 
ser ut till slut i oktober. Men magkänslan just nu är 
väldigt bra.

Mathias, stort välkommen tillbaka till ABI, hur 
känns det att vara tillbaka?
- Tack! Det känns bara bra att vara tillbaka.

Vi börjar från början, när blev du ledare och 
varför?
- Att jag ville fortsätta att engagera mig inom fotbollen 
efter att jag själv slutat spela var en självklarhet. 
Startade som ledare i Arlövs BI, då i ett flicklag där 
merparten var födda 2001. Minnet kan svika mig 
något men jag tror att det var 2011.

Första herrlaget som du är tränare för, har du 
märkt stora skillnader?
- Det finns absolut skillnader mellan dam- och herrlag 
men det finns också mycket likheter, så det är inte en 
helt ny värld. Kortfattat så är det ju människor som 
samarbetar. Sporten är densamma men taktiskt 
spelas den lite annorlunda sätt.

Vilka förväntningar har du på laget?
- Jag hoppas på ett bra fotbollsår. Både socialt och 
resultatmässigt. Förväntar mig att spelare och ledare 
alltid gör sitt bästa för att ständigt jaga bättre 
prestationer som i sin tur kommer ge oss resultat.
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Simon Malmberg, lagkapten herrtruppen
Simon Malmberg, lagkapten i herrlaget säsongen 2022, kan du berätta lite 
om dig själv?
- Jag kom till ABI första gången 2018, innan dess spelade jag i Kyrkheddinge 
och Staffanstorp. Testade på många sporter som ung, men fotbollen har alltid 
varit roligast.

Säsong 2022, hur ser du på den? Målsättningar?
- Det ska bli intressant! Mathias och Jimmy har gjort ett bra jobb och satt upp 
tydliga riktlinjer samt en spelidé som satt sig. Det märks att dom brinner för sina 
uppgifter samt detta lag. Jag tycker att ni kan förvänta er en toppstrid, men 
målet är givetvis att gå upp i division 5.

Vad gör dig till en bra kapten?
- Om jag är en bra kapten eller inte får mina tränare och grabbarna i laget svara 
på. Men jag skulle nog säga ödmjukhet, jag vill alltid hjälpa mina lagkamrater. 
Även om det ibland kan låta gnälligt eller tjatigt så tror jag att det uppfattas på 
ett bra sätt.

Ett par nyförvärv och några gamla veteraner, vem ska vi ha extra koll på 
under säsongen?
- Robin och Adam, båda två är unga killar som är väldigt duktiga. Är helt 
övertygad om att dessa två kommer att ta stora kliv i år!

En sista hälsning till läsarna av ABI-bladet?
- Kom ner och stötta oss, i vått och torrt. Drick en kaffe och ät en korv. Snacka 
gott och njut av vår fotboll.

Tack för dina svar Simon, och stort lycka till med säsongen!

Antingen eller..
En perfekt glidtackling / benskyddsrensa

Göra mål / Göra en assist
Vinna med 1-0 / Vinna med 4-3

Långa strumpor / Korta strumpor
Mittback / Mittfältare

Kronetorpsvallen / Åkarps IP
Matchläger / Träningsläger
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Arben Krasniqi, herrtruppen

I februari 2022 slog vi upp dörrarna till Vårdcentralen                                          
Burlövs sprillans nya lokaler. Idag har vi över 1000 
listade patienter.

I samarbete med Region Skåne erbjuder vi förstklassig 
primärvård. Vårt glada team består av bland annat 
specialister i allmänmedicin, sjuksköterskor, dietist, 
psykolog och fysioterapeut med många års erfarenhet  
från vårdavdelning, specialistvård och vårdcentral. Vi 
är den enda vårdcentralen i Skåne med en specialist i 
urologi.
Till oss är alla välkomna och varje patient är viktig. Vår 
ambition är att du ska känna dig trygg och nöjd med oss 
som din primära vårdinstans. Vi har som mål att hålla                     
hög vårdkvalitet, ha god tillgänglighet och kontinuitet för 
att kunna ge våra patienter säker vård.

Vi finns på Burlöv Center, vid ingång tre. Välkommen att lista dig hos oss via vår 
hemsida www.vcburlov.se, via 1177 eller genom att besöka vår reception.                        

Vårdcentralen Burlöv

Arben Krasniqi, en av veteranerna i laget, kan du berätta om dig 
själv?
- Började att spela fotboll i ABI tidigt, men slutade för ett antal år 
sedan. Nuvarande sejour har dock varit sedan 2015, även om jag missat 
några säsonger på grund av en knäskada. Familjen består av min fru och 
två barn. Är egenföretagare så livet är fullspäckat med jobb, familj och 
fotbollen. Förhoppningsvis får jag in barnen i klubben också.

Herrlaget står inför en spännande säsong, hur ser du på den?
- Vi har haft en turbulent period bakom oss med flera tränare och en hel 
del rotation på spelarfronten. Jag är alltid kvar, det är ABI eller inget för 
min del. Nu har vi fått två tränare som har en plan och tanke med allt. 
En långsiktighet vad gäller träningen, och det känns väldigt bra. Jag har 
stora förväntningar på säsongen, truppen känns sammansvetsad och 
väldigt bra. Samspelet kan alltid förbättras, men vårt matchläger i 
Göteborg gjorde susen för laget.

Du har hjälpt till som tränare på ungdomssidan, spelare, sponsor 
och nu även i styrelsen, vad betyder ABI för dig?
- Hela min fotbollskarriär är i ABI, så klubben är allt för mig. Jag vill hjälpa 
till på alla sätt som jag kan och med alla möjligheter jag har. Jag har 
många tankar om hur klubben kan synas digitalt, hur man samlar alla lag 
under samma mediaprofil. Jag tror även att ungdomarna gynnas av att 
ha en a-lagsspelare med på träningen.

Känns som att du blir ABI trogen länge till?
- Ja, jag vill vara kvar för alltid, jag ser mig själv i klubben även efter min 
fotbollskarriär är slut. Jag hoppas att vi får en bra lösning för klubben 
med nya planer och faciliteter, för jag vill att ABI ska finnas för alltid!

Tack för dina svar Arben och lycka till med säsongen!
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Bilder från  P11 – på Lillevången 
……..

Först Seriesegrare i vår serie, 
P13 Sydvästra BI, sen vinnare i 
Pågacupen - Staffanstorp.

Vilken prestation killar! Man kan ju 
inte annat än vara stolta över er!

Serievinst, ABI – Linero 2-1.

Det blev en underbar och 
välförtjänt seger som tog oss till 
serievinst! Vi ledare kunde inte 
vara mer stolta över er. Glädje 
blandas med vemod då detta var 
vår sista match tillsammans. 
Härligt för oss ledare att kunna ta 
er till denna vinst och avsluta på 
topp. Fantastiskt bra jobbat killar!

Stort tack och lycka till!

Efter 8 år har Fredrik, Bosse & 
Maria beslutat sig
att avsluta sin tid som 
tränare/ledare för P08.

Styrelsen tackar för deras 
engagemang och deras fantastiska 
arbete
med att utveckla spelarna.

P2008

Stort grattis till 
seriesegern. Ni 
avslutade med 
flaggan i topp!

WRAP I ÅKARP

Vi designar, producerar samt monterar bildekor helt efter era önskemål.Vi designar, producerar samt monterar bildekor helt efter era önskemål.

Vi kan även erbjuda solfilm, säkerhetsfilm, stenskottsfilm på bilen.Vi kan även erbjuda solfilm, säkerhetsfilm, stenskottsfilm på bilen.

Investera i en effektiv reklamplats på ert fordon Investera i en effektiv reklamplats på ert fordon 

skicka en offertförfrågan 
till info@kipro.se 

hemsidan: www.kipro.seLundavägen 89 • 232 52 •  Åkarp
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Burlövs Bostäder, ABI:s huvudsponsor
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P 2009

Safwan Ahnaf Islam, P2009

Jag heter Safwan Ahnaf Islam och är 13 år. Jag 
bor i Arlöv med min familj. Här går jag också i 
skolan.

På fritiden brukar jag vara med vänner och 
familjen när jag inte spelar fotboll.

Jag har spelat fotboll i ca 7 år, utav dessa har jag 
spelat i ABI i 4 år. Det bästa med fotbollen tycker 
jag är att ha kul, att få springa mycket och göra 
mål. Jag tycker att det är mindre kul när man blir 
tacklad eller skadad. När vi spelar matcher brukar 
jag vara på mittfält och trivs bra med det.

Det bästa med att spela i ABI är att man känner 
många eftersom många av oss går i samma klass. 
Jag gillar klubben och våra tränare för att de ser 
till att vi spelare trivs bra och att vi alla blir 
behandlade likadant.

Till er som funderar på att börja spela vill jag säga; 
sitt inte hemma och ruttna, det är bra att röra på 
sig!

I P2009 är det Björn som tränar, 
tillsammans med Dako och Carola är 
lagledare. Laget består av 36 spelare just 
nu och vi har en väldigt hög närvaro på 
träningarna, vilket vi ser positivt på!

Under året som gått har laget spelat i 
stort sett hela året ute, på senhöst, vinter 
och tidig vår på gruset på 
Kronetorpsvallen, samt en del lördagar 
inomhus i Lillevångshallen.
Senaste året har laget fått 12-15 nya 
spelare och 3-4 har slutat. Några som 
tidigare slutat har dock kommit tillbaka 
igen under året, vilket är roligt.
Under vintern har vi smygstartat med 9-
mannaspel i Vinterserien. Det har varit 
tuffa matcher och spelarna har fått 
kämpa.

En av styrkorna i laget är att det är en fin 
stämning mellan spelarna, de är 
omtänksamma mot varandra, och peppar 
varandra om någon gör en miss. 
Passningsspelet har också utvecklats en 
hel del under året.

Vi kommer att ha två lag i 9-
mannaseriespel. Det är som sagt 
ganska nytt med 9-mannaspel med 
offside, det kan vara lite utmanande. 
Nytt är också att laget har fått 
förstärkning i tränarledet av Dalibor, 
det gör att träningarna kan bli mer 
givande, och de olika spelarna kan 
få mer individuell coachning.

Vi ser fram emot många roliga 
matcher och fortsatt god 
sammanhållning. I sommar ser vi 
fram emot en beachfotbollsturnering i 
Åhus!

Ett mål är att alla spelare, oavsett 
nivå, ska utvecklas, och att laget ska 
hitta rätt i 9-mannaspelet. Ett annat 
mål är att vinna fler matcher än förra 
säsongen.
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MATCHKALENDER 2022
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MATCHKALENER 2022
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P 2010

Under året som gått så slutade våra ledare Mikael, Mattias, Linda och Joakim. Vi vill tacka allihopa för deras insatser 
för laget och klubben.

Inför denna säsong så har vi därför ett stort behov att få hjälp, vi behöver lagledare och tränare. I laget är vi för 
närvarande ca 20 spelare som vill spela fotboll. Är du intresserad så tveka inte på att ta kontakt med oss!

I år ska vi spela vårt sista år med sjumanna innan vi går upp till niomanna nästa säsong. Björn har hoppat in som 
tränare för tillfället.

Vill du bli ledare hos oss? 
Hör av dig!

p2010@arlovsbi.se

Whilliam Svensson, ungdomsdomare

Whilliam, en av våra ungdomsdomare. Kan 
du berätta vem du är? 
Jag är en kille på 18 år som själv spelar fotboll i 
Lunds BK U19. Är fostrad i Arlövs BI och 
spelade i ABI från 5 års ålder tills jag var 14 år. 

När började du döma och vad gjorde att du 
började? 
Jag började döma när jag var 13 år och började 
för att det var kul, men också för att tjäna lite 
pengar. 

Vad gillar du med att vara ungdomsdomare? 
Vad är mindre bra? 
Det jag gillar är när man får jämna matcher där 
det händer mycket i matchen. Det jag tycker 
mindre om är när föräldrar lägger sig i 
domarbeslut, även om det inte händer så ofta. 
Samt när föräldrar försöker coacha sina barn 
från linjen. 

Vad vill du hälsa till de som funderar på att 
bli domare? 
Jag tycker att de ska bli domare för att det 
behövs mer domare, men det är också väldigt 
lärorikt och kul! 

Några drömmar inom domarkarriären? 
Nej, tyvärr har inte några drömmar inom 
domarkarriären, däremot har jag stora drömmar 
inom min fotbollskarriär. 

Sist, men inte minst, hur tycker du en bra 
domare ska vara? 
En bra domare är en som kommer i tid till 
matchen, hälsar på tränare och ledare. Har koll 
på material och plan, samt har med sig all 
utrustning som krävs, så som pipa, kort, klocka 
och skrivblock. 

Stort tack för dina svar och för att du valt att 
vara ungdomsdomare, Whilliam! 
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William Klint Linde, F/P 2011

F/P 2011
Året som gått var vårt första inom 
sjumanna fotbollen. Nu blev det 
fotboll på riktigt! Vårsäsongen 
hade en tydlig prägel av covid-19 
med framskjuten seriestart, men 
när vi väl fick spela matcher så 
ställdes matcherna in från våra 
motståndare. Vårsäsongen blev 
således bara två matcher lång.

Höstsäsongen spelades som den 
skulle och där kunde vi spela alla 
våra planerade matcher. Vi hade 
tufft mot flera motståndare men 
blev bättre och bättre för varje 
match då vi förstod mer och mer 
hur vi skulle såra våra 
motståndare på den stora planen. 
Halör Cup skulle helt klart blivit 
sommarens höjdpunkt men blev 
tyvärr blev även detta inställt.

År 2022 ser vi framemot 
ytterligare en rolig och fullspäckad 
säsong. Seriespelet drar igång 
den 10 april och det ska bli väldigt 
roligt. Nu har vi kommit in i 
spelformen ordentligt och ska 
fortsätta att utveckla oss på alla 
sätt, både individuellt och som 
lag. Årets trupp består i skrivande 
stund av tjugo glada barn och två 
ledare. Mattias är tränare och 
Rebecca är lagledare.

I sommar ska vi spela 
Eskilscupen i Helsingborg, en cup 
där vi även kommer att övernatta. 
Denna möjlighet har vi fått av 
styrelsen då Halör Cup blev 
inställd, det är vi verkligen 
tacksamma för!

Passa på att komma och titta på 
våra matcher, förhoppningsvis så 
ser ni en glimt av framtidens
A-lagsstjärnor!

William Klint Linde heter jag, jag fyller 11 år i år. Jag bor i 
Arlöv tillsammans med min mamma, pappa, lillebror och 
lillasyster.

På fritiden spelar jag playstation eller är ute med 
kompisar när jag inte spelar fotboll.

Jag började spela fotboll i fotbollsskolan, ABI när jag var 
5 år. Det bästa med fotbollen tycker jag är att göra mål, 
mindre kul är det när man missar ett öppet mål, det har 
jag varit med om. Jag gillar att spela som mittfältare även 
om jag ibland också kan stå i mål.

Jag gillar att spela i ABI för att det är många snälla 
personer här och att alla i laget är kompisar och att vi 
håller samman. Det är roligt när vi hittar på saker utanför 
för fotbollen med laget, typ som när vi hade 
halloweenfest i klubbstugan. Däremot är det inte alltid så 
kul att ha mina föräldrar som tränare och ledare för att 
jag inte får några fördelar med det.

Den här säsongen ser jag fram emot att vi ska få vara 
matchvärdar och spela förmatch på MFF:s 
hemmapremiär.
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LAG 2021

F/P 2012/2013

Asenat Mojabzadeh, F/P 2012/2013

Hej, Jag heter Asenat Mojabzadeh. Jag är 10 år och bor i Arlöv. 
Här bor jag tillsammans med min mamma, pappa och lillasyster. 
Jag går i klass 3 på Tågarpskolan. På fritiden tränar jag måndagar 
och onsdagar, annars brukar jag vara med kompisar, titta på film 
och lyssna på musik.

Jag började spela fotboll i Arlövs BI förra året. Jag spelade fotboll 
på skolan och ville börja träna, då hittade vi ABI och valde klubben 
för att det ligger i Arlöv och är nära hem.

Det roligaste med att träna fotboll är att få spela matcher och det 
jag tycker behövs bättras på är att alla passar varandra.

Jag önskar att det finns fler tjejer som vill komma och träna med 
oss, för då kanske vi kan starta ett tjejlag.

Till de tjejer som inte vågar spela fotboll bara för att det är pojkar 
vill jag säga att ni borde följa era drömmar!

Under året som gått har vi i laget fått nya 
tränare, Maria som tidigare hjälpt till vid 
behov fick nya arbetstider och kunde bli 
tränare. Robin älskar fotboll och blev 
tillfrågad av Maria att vara tränare 
tillsammans med henne. 

Vi är ca 36 spelare i laget, både tjejer och 
killar spelar på samma villkor.  Vi är ett 
lag som fokuserar på en gemenskap i 
laget, vi vill att barnen ska tycka att det är 
kul att komma till träningarna. 

Lagets styrka är just att alla spelar på 
samma villkor och vi tror att det kommer 
att hjälpa laget att skapa en bra lagkänsla 
genom att få behålla samma tränare en 
längre tid, så det är målet. Vi kommer att 
arbeta för att sätta laget före jaget och få 
barnen att utvecklas som fotbollsspelare 
genom det. 

I år är det första säsongen med sju-
mannafotboll för laget och spelarna 
har övat under vinterhalvåret med 
träningsmatcher, både interna och 
externa matcher. Vi övar på och gör vårt 
bästa, det är det som räknas! 
Det viktiga är att alla spelare får 
möjlighet att utvecklas och möta nya 
utmaningar med större plan och fler 
spelare på plan. 

En liten bit in på säsongen 2022 har 
vi fått hjälp av Rebecca som lagledare, 
men vi är i behov av fler tränare 
eftersom vi har så många barn och det 
innebär dubbla matcher om helgerna. 
Mer hjälp till laget är alltid välkommet! 

Vi ser fram emot vårt första år i 
sjumannafotbollen och kommer att ta 
oss an utmaningarna som kommer längs 
vägen! 

Kom gärna och heja på laget! 
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Björn Johanssons Minnesfond

Elliot Järpell 2014

P 2014

I laget är vi för närvarande fyra tränare och en 
lagledare till alla våra 36 spelare.
Under den gångna säsongen har vi fått många 
nya barn som vill spela fotboll hos oss, 
samtidigt som vi inte förlorat så många spelare 
vilket vi tycker är roligt!

Laget består av många duktiga individer som 
kämpar hårt för att bli bättre inom deras 
fotbollskunskaper.

Vi ser en bra utveckling hos spelarna och att 
lagspelet med dess samspel tycker vi är 
imponerande med tanke på deras ålder!

Målet för säsongen är att ha hög närvaro på 
träningarna och skapa en bredare 
utvecklingsmöjlighet hos spelarna.

Den här säsongen kommer vi att spela 
seriespel och vi ser fram emot att få spela 
matcher och att ha publik med oss igen!

Jag heter Elliot Järpell, jag är 8 år gammal och bor 
i ett hus i Arlöv med mina föräldrar och bror.

På fritiden gillar jag att spela fotboll och bandy, 
titta på TV eller leka med mina kompisar.

Jag har spelat fotboll i ABI i 4 år nu, jag gillar att 
man har kul när man spelar och att man lär sig 
nya saker. Jag tycker att det är roligt att träna, 
men det bästa är att spela match. Roligt att träffa 
sina vänner också.

I vårt lag gör alla sitt bästa och vi har bra spelare. 
I framtiden hoppas jag att jag är fotbollsmålvakt i 
något lag.

Jag tror att man får flera spelare till vårt lag om 
man bara frågar dom.
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ABI arkiv….P 2015/2016

Imad Faour, P2015/2016

Hej, jag heter Imad Faour och är 7 år. Jag bor i 
Arlöv med min mamma, pappa och lillasyster. Jag 
går på Humlemadsskolan i förskoleklassen.

På fritiden gillar jag att spela fotboll såklart, men 
annars gillar jag att vara ute och cykla med 
familjen.

Jag har spelat fotboll länge och det jag tycker bäst 
om är att dribbla. Det jag tycker mindre om är när 
ingen passar om man är fri. Anfallare är det jag 
tycker bäst om att få spela som. Jag tycker om att 
spela match och då är det bästa att vinna, även 
om inte målen räknas. Min fotbollsidol är 
Ronaldo.

Det bästa med att spela i ABI är att jag känner 
många i laget, vi går i samma klass och då träffas 
man både på fotbollen och i skolan.

För er som funderar på att börja spela fotboll 
tycker jag att ni ska välja ABI om ni är bra, jag 
känner tre kompisar som jag vill att dom ska börja 
här. Vi har också många ledare och det tycker jag 
är bra!

Hos oss är vi fyra tränare och en lagledare som har hand om träningarna för spelarna som är födda 2015/2016. För tillfället 
består gruppen av 40 spelare där vi fått en del nya och under året som gått har vi tappat en del spelare.

I laget finns det så mycket energi och intresse för att vara aktiva på träningarna. Vi ser att spelarna har möjligheter att 
utvecklas och att deras samspel blir bättre och bättre.

Vi tränare vill bidra med både individuella utvecklingar men också lagkänslan där vi fokuserar på samarbetet inom laget.

Nytt för kommande säsong är att de som är födda 2015 kommer att bilda eget lag och de som är födda 2016 kommer att 
stanna kvar i fotbollsskolan och istället bli ett lag med de som är födda 2017.

Spelarna i P2015 kommer att spela cuper i Löddespelen, vilket vi ser fram emot! Det ska bli kul att åka på matcher och 
äntligen får publiken vara på plats igen, det ser vi fram emot!



Vad känner du att du vill påverka, eller på vilket sätt kommer vi att få se din prägel på ditt arbete?

- Jag vill skapa en positiv stämning i klubben, det ska vara roligt för både spelare och ledare att komma till träningar och 
matcher. Det ska vara en klubbkänsla där alla hjälps åt.

Hur är läget i lagen?

- I de yngre lagen ser det bra ut, gott om både spelare och ledare, vilket känns mycket bra. Vi behöver dock få in några fler 
ledare till de äldre lagen.
Vi är just nu ca 200 aktiva tjejer och killar i våra ungdomslag och kommer ha 9 lag i seriespel. Ska bli mycket kul att följa
allas utveckling. Vi har även nya tränare för seniorlaget och det ska bli mycket kul att följa även dem den här säsongen.

Kan du berätta om några nyheter?

Inför den här säsongen har vi köpt in en VEO-kamera, som gör att vi kan spela in våra matcher eller träningar och sedan 
titta på dem i efterhand. Det kan vara mycket lärorikt för både spelare och ledare.
Vi har även börjat anordna ledarfotboll, där vi ledare kan träffas och spela fotboll och ha kul tillsammans. Det gör 
förhoppningsvis att kommunikationen och trivseln ökar.

Hur ser du på framtiden för klubben?

- Jag ser positivt på framtiden för klubben. Vi bor i en kommun som växer, vi som klubb har också alla möjligheter att 
växa. Vi kommer jobba hårt för att behålla våra spelare längre än tidigare i klubben. Vi ska utveckla alla spelare och ledare 
oavsett vilken nivå de befinner sig på. Målet är att vi inom några år ska ha ett juniorlag. Idag har vi ett stort glapp mellan 
ungdomslag och seniorlag. Förhoppningsvis kan vi även locka fler tjejer till klubben så att vi kan starta fler tjejlag.

Tack för att du tog dig tid att svara på våra frågor, någon sista hälsning du vill skicka till ABI-bladets läsare?

- Jag hoppas att vi får se många spelare, ledare och publik på Kronetorpsvallen nu när säsongen drar igång på allvar och 
att vi alla hjälps åt att skapa ett positivt fotbollsklimat där alla är välkomna!

Hör gärna av er om ni har frågor eller tankar om klubben. Vill ni engagera er så är ni mycket välkomna, det finns många 
sätt inte bara som tränare eller ledare.

SABIK – Sällskapet ABI Kamrater
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Fotbollskonsulent - Björn Häggsgård

Hej Björn, du tillträdde som fotbollskonsult i november 21, hur 

har dina första månader varit? Berätta lite om din roll.

- Min roll går ut på att utveckla den fotbollsmässiga delen av 
föreningen och förbättra kommunikationen mellan lagen, tränare och 
ledare.
Den första tiden har varit intensiv och utmanande men samtidigt är det 
kul att vara igång.
I slutet av förra året slutade tyvärr ett antal ledare av olika 
anledningar, så första tiden har till största delen gått ut på att ersätta 
dem på bästa sätt. Att ha tillräckligt med ledare är en förutsättning för 
att kunna utveckla spelare, lag och klubb.
Vi har även bildat ett fotbollsutskott bestående av mig, Linda 
Håkansson och Mathias Johansson, som ska hjälpa till att jobba med 
fotbollsfrågorna.
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ABI:s FOTBOLLSSKOLA

ABI:s FOTBOLLSSKOLA

Onsdagar kl. 18:00 – 19:00
Anmälan görs via ABI:s hemsida 

under knappen ”Bli medlem” 

Fotbollsskolan är för flickor och pojkar födda 2016 & 2017
Kostnad: 800 kr, material ingår

Du som förälder behövs för att kunna bedriva vår verksamhet 
Därför är det önskvärt att du kommer ombytt och medverkar i 

träningen.

Utbildning & Stöttning får du som vill bli ledare utav oss!

Arlövs BI, Badhusvägen 9, 232 37 Arlöv, 040-43 05 66  www.arlovsbi.se

2022-års Fotbollsskola startar 27/4
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Burlöv Center



Björn Johanssons Minnesfond
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Björn Johanssons Minnesfond
Efter Björn Johanssons bortgång 2003 bildades Björn Johanssons minnesfond på initiativ 
av Björns sambo och deras flickor Josefin och Isabell. Tanken med fonden är att värna om 
och föra vidare Björns grundläggande värderingar:

- att alla människor är lika mycket värda.
- att vårt uppsåt skall alltid vara ärligt.
- att vi hjälper varandra i med- och motgång.
- att vi skall vara stolta över det vi representerar.
- att vi arbetar för trivsel och gemenskap.

Stipendier utses bland ungdomsspelare och ideella ledare som gjort betydande insatser i 
Björns anda inom Arlövs BI. Stipendiet skall oavkortat gå till ändamål som stimulerar 
individens personliga utveckling. Utdelning kan även ske som bidrag till 
aktivitet/arrangemang som anordnas av Arlövs BI.
Fondens kommitté/jury består av tre personer med följande sammansättning: en 
representant från familjen Johansson och två representanter som utses av Arlövs BI:s 
styrelse.
Sen starten har fonden betalat ut 54.000:- till ungdomsspelare, ideella ledare och 
arrangemang som anordnas av Arlövs BI.

Har du frågor eller vill veta mer om Björns Johanssons minnesfond kontakta Arlövs BI:s 
kansli. Bidrag till fonden insättes på bg 578-4624 märkt Björns minnesfond.

.

Din däckverkstad i Arlöv
Vi har även bilverkstad 

& AC-service!



SABIK
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www.docusyd.se      www.docushop.se

Sällskapet ABI Kamrater –SABIK bildades med syftet att fånga upp de ABI:are som efter sista 
matchen, efter avslutad ledarkarriär eller en stor engagemang i föreningen, ville träffas under 
gemytliga former och hålla kontakten med ABI.
SABIK träffas 2 gånger om året, våren och hösten. På våren pratar man om förväntningar 
inför den kommande säsongen  och håller ett årsmöte. På hösten diskuteras årets säsong  
och avnjutes den sedvanliga ärtsoppan. 
Sedan 2000 delar SABIK ut ett pris till en ungdomsspelare i åldern 15 år vilket förevigas på  
en särskild tavla i klubbstugan.
SABIK delar även ut ett utmärkelse till funktionärer och spelare i ABI som har gjort sig 
förtjänta att uppmärksammas.

Nya medlemmar välkomnas!
Vill Du veta mer om SABIK gå in på ABIS:s webbsida: www.arlovsbi.se

eller kontakta kansliet.

http://www.docushop.se/
http://www.arlovsbi.se/
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Spelarprofil…..

ABI arkiv… P2011
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Välkommen till CIRCKE K
i Arlöv,Kronetorpsvägen 8 
(vid Burlövs Center)
Tel. 040 – 43 37 30

Kom och spela boule, ung som gammal,            
med Smedkulan i Svenshögsparken.

Vi spelar boule tisdagar och torsdag kl.18.00              
samt söndagar kl.9.30.

Kom gärna 15 min. tidigare.                                       
Vi har bouleklot att låna.

Du kommer snabbt in i spelet utan några 
förkunskaper.

Regler och teknik lär du dig efter hand.
Titta gärna på vår hemsida ”Smedkulan”.

Välkomna!
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Git Riboe
kansli@arlovsbi.se

Material-, Webb- och
Fotbollsskoleansvarig

Annika Berlin Svensson
material@arlovsbi.se

fotbollskola@arlovsbi.se

Sponsring

Roland Grönvall 
sponsor@arlovsbi.se

Funktionär

Gunnar Carlsson

Jolanta Monsert
jolanta.monsert@arlovsbi.se

Git Riboe
kansli@arlovsbi.se

Git Riboe           Linda Håkansson 
abicupen@arlovsbi.se

Cup-gruppen

Kansliet
Verksamhet

Verksamhet
Ekonomi

Sportchef/Fotbollsutskottet Domaransvarig

Valberedning

Mathias Johansson Nima Moslehi Karl Fredrik Hjertberg

Björn Häggsgård
fotbollsutskott@arlovsbi.se

Event & kiosk

Revisor

Carola Beijer

Rebecca Klint
kiosk@arlovsbi.se

evenemang@arlovsbi.se

ABI:s Verksamhet 2022

Medlemsbingo

Malin Johnsson
malin.johnsson@arlovsbi.se

Bosse Svensson
Föreningsdomare
Resurs tränare

valberedningen@arlovsbi.se

mailto:kansli@arlovsbi.se
mailto:fotbollskola@arlovsbi.se
mailto:sponsor@arlovsbi.s
mailto:jolanta.monsert@arlovsbi.se
mailto:kansli@arlovsbi.se
mailto:abicupen@arlovsbi.se
mailto:fotbollsutskott@arlovsbi.se
mailto:kiosk@arlovsbi.se
mailto:evenemang@arlovsbi.se
mailto:malin.johnsson@arlovsbi.se
mailto:valberedningen@arlovsbi.se
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ABI:s Ledare 2022
Seniorer

Mathias Johansson
Huvudtränare

Jimmy Hansson
Ass tränare

Mikael Strandh
Mv tränare

Roland Grönvall
Lagledare

F2008-2010

Nicole Okmazic
Lindoff
Tränare

Ajla Velic
Lundin
Tränare

Annika Berlin Svensson
Lagledare

P2009

Björn Häggsgård
Tränare

Carola Beijer
Lagledare

P2010 P/F2011

P2014

Björn Häggsgård
Tränare

Mattias Linde
Tränare

Rebecca Klint
Lagledare

P/F2012-2013

Maria Palmkvist
Tränare

Robin Hansson
Tränare

Sonny Arevi
Tränare

Lavdim Zeqiri
Tränare

Mårten Hansson
Tränare

Nima Moslehi
Tränare

Fotbollsskolan 2015-2016

Nima Moslehi
Tränare

Lavdim Zeqiri
Tränare

Marcus Chassale
Tränare

Annika Berlin
Svensson
Lagledare

Rickard Ekdahl
Tränare

Git Riboe
Lagledare

Rebecca Klint
Lagledare

Dalibor Stevanov
Tränare
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Jolanta Monsert
Ordförande

Linda Håkansson
Vice ordförande

Annika Berlin Svensson
Ledamot

Roland Grönvall
Ledamot

Rickard Ekdahl
Ledamot

Arben Krasniqi
Suppleant

Styrelsen 2022 - styrelsen@arlovsbi.se

Rebecca Klint
Ledamot

Huvudsponsor:

Sponsor/Annonsör:

Malin Johnsson
Adjungderande

Samarbetspartner:

Git Riboe
Adjungderande
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NÄRABI  
Cupen

Vill du bli en del av oss?
Engagera dig i barnens fritid, Arlövs BI!

Vi söker nu tränare, lagledare och funktionärer.

Skulle detta vara något som passar just dig eller 
känner du någon annan som skulle kunna tycka 

att detta är roligt?

Funktionär: Hjälp till vid hemmamatcher eller stå i kiosken.
Lagledare: Länken mellan klubben, föräldrar och spelare.

Tränare: Alla nya tränare erbjuds utbildning.

Det spelar ingen roll hur stor erfarenhet du 
har av fotboll eller hur mycket tid du har.

Alla kan bidra på något sätt;

Är detta något som är av intresse 
eller har du några frågor är du 

välkommen att höra dig till:
kansli@arlovsbi.se
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……………………………..

Arlövs BI tänker på miljön!

Vill du vara med och värna om miljön 
och samtidigt stödja  Arlövs BI?

Lämna alla utländska burkar och PET-flaskor
till ABI som i samarbete med RETURPACK tar
hand om ej pantbara burkar och plastflaskor!

Lämna dina burkar och plastflaskor
(hela, skadade eller tillplattade)

på vårt kansli  på Kronetorpsvallen!

Arlövs Boll & Idrottsförening har i 
över ett sekel bedrivit 

fotbollsverksamhet
för barn och ungdomar.

En av våra målsättningar är att 
erbjuda dessa en intressant, 
utvecklande och fostrande 

fritidssysselsättning.
Vi är oerhört beroende av våra 

samarbetspartners stöd.
Om Du också vill vara med, 

vänligen kontakta kansliet för 
närmare 

information om samarbete. 

Vill ni också synas i bladet?
BLI SPONSOR!

Som ideell förening med breddverksamhet för alla behöver vi sponsorer!

Arlövs Boll & Idrottsförening har i över 113 år bedrivit fotbollsverksamhet för barn, ungdomar och 
vuxna. Vi brinner för att kunna erbjuda spelarna en intressant, utvecklande och 

fostrande fritidssysselsättning genom att hålla avgifter så låga som möjligt så att alla barn 
och ungdomar har möjlighet att vara med i gemenskapen som föreningslivet och ABI erbjuder.

Om Ni också vill vara med och bidra till fotboll för alla i Arlöv, tveka inte 
på att ta kontakt med oss för vidare information:

Sponsor@arlovsbi.se




